
UCHWAŁA NR 2200/2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie:  zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, 

  dla których organizatorami są organy Województwa Wielkopolskiego   

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 2099), Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 [Postanowienia ogólne] 

1. Ustala się zasady wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem 

jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, oraz Instytucji Filmowej „Film-Art” 

w Poznaniu, dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 

zwanych dalej „Dyrektorami”, a także zasady przyznawania tym osobom innych świadczeń 

związanych z pracą. 

2. Wykaz instytucji kultury, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 [Wynagrodzenie miesięczne] 

1. Dyrektorom przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, zwane dalej 

„Wynagrodzeniem”, na które składają się następujące składniki: 

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) dodatek za wieloletnią pracę, przy uwzględnieniu warunków ustalania prawa do tego 

 dodatku i jego wypłacania, określonych w przepisach art. 31 ust. 2 i 3 ustawy 

 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz przepisów rozporządzenia 

 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanego na podstawie art. 31d ust. 1  

 Ustawy, zwanego dalej „Rozporządzeniem”; 

3) dodatek funkcyjny, w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

 zgodnie z warunkami ustalania wysokości tego dodatku i jego wypłacania, określonymi 

 w przepisach Rozporządzenia. 

2. W ramach Wynagrodzenia Dyrektorom może być przyznany dodatek specjalny, w wysokości 

nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z warunkami przyznawania tego 

dodatku oraz warunkami ustalania jego wysokości i wypłacania, określonymi w przepisie 

art. 31 ust. 4 Ustawy oraz w przepisach Rozporządzenia. 

3. Wynagrodzenie nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 8 pkt. 2 ustawy 

z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi 

(Dz.U. z 2015 r., poz. 2099). 

 

 



§ 3 [Ustalanie wynagrodzenia] 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, o których mowa w § 2, ustala, zgodnie 

z niniejszą uchwałą, Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 [Świadczenia dodatkowe] 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje Dyrektorom następujące świadczenia 

dodatkowe: 

1) nagrodę jubileuszową, w wysokości określonej zgodnie z art. 31b ust. 3 i nast. Ustawy 

oraz przepisami Rozporządzenia; 

2) odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę 

lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości określonej zgodnie z art. 31c Ustawy 

oraz przepisami Rozporządzenia. 

 

§ 5 [Dodatkowe wynagrodzenie] 

1. Dyrektorzy, o których mowa w art. 31a ust. 3 Ustawy, mogą otrzymywać dodatkowe 

wynagrodzenie za zadania określone w art. 31a ust. 1 Ustawy, wypłacane zarówno ze środków 

pochodzących z budżetu kierowanych przez nich instytucji kultury, jak i ze środków 

tym instytucjom należnych. 

2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wypłacone wyłącznie 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy dyrektorem a kierowaną przez niego 

instytucją kultury, którą reprezentuje pisemnie upoważniona przez dyrektora osoba, 

po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego na zawarcie tej umowy. 

3. W projekcie umowy, o której mowa w ust. 2, winny zostać określone w szczególności: 

1) przedmiot umowy, w tym zakres przenoszonych autorskich praw majątkowych 

lub praw pokrewnych; 

2) termin wykonania przedmiotu umowy, 

3) propozycja wysokości lub zasad naliczania wynagrodzenia. 

4. Do projektu umowy, o której mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć uzasadnienie merytoryczne 

i ekonomiczne, wraz z podaniem wszystkich przychodów i kosztów, jakie poniesie instytucja 

kultury w związku z realizacją przedsięwzięcia, którego częścią jest przedmiot umowy. 

5. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, bez uzyskania uprzednio 

zgody Marszałka Województwa Wielkopolskiego stanowi naruszenie przez dyrektora 

podstawowych obowiązków pracowniczych. 

 

§ 6 [Nagroda roczna] 

Dyrektorom, po dokonaniu oceny wyników finansowych kierowanych przez nich instytucji 

kultury oraz realizacji ich zadań statutowych, na podstawie odrębnych przepisów i regulacji 

wewnętrznych, może być przyznana nagroda roczna. 

 

§ 7 [Planowanie] 

Przyznane na podstawie niniejszej uchwały składniki Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie 

i inne świadczenia oraz nagroda roczna, wypłacane są ze środków danej instytucji kultury 

oraz nie mogą być podstawą wniosku o zwiększenie dotacji dla danej instytucji kultury w trakcie 

roku budżetowego. 

 



§ 8 [Odesłanie] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące w tym zakresie, a w szczególności: 

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), 

2) ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 2099), 

3) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.). 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 10 

W terminie do trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały podjęte zostaną czynności 

mające na celu dostosowanie warunków wynagradzania osób, o których mowa w § 1 ust. 1, 

do zasad wynikających z tej uchwały. 

 

§ 11 

Tracą moc: 

1) uchwała nr 2668/06 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie: 

zasad wynagradzania i premiowania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem 

jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wraz z uchwałami zmieniającymi: 

nr 1840/2008 z dnia 2 października 2008 r., nr 4328/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r., 

nr 1740/2012 z dnia 23 marca 2012 r. i nr 4713/2014 z dnia 29 maja 2014 r.; 

2) uchwała nr 2625/2006 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. 

w sprawie: dodatkowych wynagrodzeń za występy i opracowania artystyczne dla dyrektorów 

instytucji kultury. 

 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały nr 2200/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

Niniejsza uchwała reguluje kwestie objęte dotychczas przez dwie uchwały 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w których określone zostały zasady wynagradzania 

i premiowania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorami są organy Województwa 

Wielkopolskiego, oraz zasady przyznawania tym dyrektorom dodatkowych wynagrodzeń 

za występy i opracowania artystyczne. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest przede wszystkim 

uporządkowanie poszczególnych zmian wyżej wskazanych zasad, wprowadzanych na przestrzeni 

lat w procesie dostosowywania ich do zmian przepisów powszechnie obowiązujących – 

uchwałami zmieniającymi.  

Założeniem niniejszej regulacji jest wprost odwołanie się do standardu określonego 

przepisami powszechnie obowiązującymi – ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. Dzięki temu dyrektorzy instytucji kultury będą otrzymywać składniki wynagrodzenia 

oraz świadczenia dodatkowe wyłącznie przewidziane tą ustawą i w wysokościach określonych 

w akcie wykonawczym, wydanym na podstawie tej ustawy. Zabieg ten pozwoli także uniknąć 

pojawiających się dotychczas w praktyce wątpliwości co do wysokości nagród jubileuszowych 

przyznawanych dyrektorom po 40 latach pracy. 

Regulacja uchwały obejmuje również kwestię dodatkowych wynagrodzeń, otrzymywanych 

przez dyrektorów instytucji kultury, w szczególności za udział w określonej roli w przedstawieniu 

lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia, 

a także – po wejściu w życie najnowszej nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej – za współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu 

art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631 ze zm.). Ze względu na fakt, że są to wynagrodzenia za realizację dodatkowych 

zadań (nieprzewidzianych stosunkiem pracy), a Zarząd Województwa Wielkopolskiego ustala 

składniki wynagradzania dyrektorów, zachowano dotychczasową zasadę wypłacania takich 

wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych w uzgodnieniu z Marszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Stosownie do § 10 niniejszej uchwały wprowadzenie w życie jej postanowień 

wymagać będzie dokonania zmian obowiązujących aktów powołania wszystkich dyrektorów 

instytucji kultury, dla których organizatorami są organy Województwa Wielkopolskiego, 

celem dostosowania warunków wynagradzania tych osób do zasad wynikających z tej uchwały. 

Czynności te podjęte zostaną w terminie do trzech miesięcy od wejścia niniejszej uchwały 

w życie. 

 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  

 



 

 

Załącznik 
do Uchwały nr 2200/2016 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. 

sprawie: zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, 

dla których organizatorami są organy Województwa 

Wielkopolskiego  

 

 

Wykaz instytucji kultury, 

dla których organizatorami są organy Województwa Wielkopolskiego 

 

1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

2. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

3. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 

4. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 

5. Muzeum Okręgowe w Koninie 

6. Muzeum Okręgowe w Lesznie 

7. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile 

8. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 

9. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 

10. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 

12. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

13. Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 

14. Polski Teatr Tańca – Balet Poznański 

15. Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

16. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

17. Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 

18. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy 

19. Instytucja Filmowa „Film-Art” w Poznaniu 

20. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus 


